ATMINTINĖ APRAŠANTIEMS IŠANKSTINIUS KONTROLINIŲ ŽEMĖS
SKLYPŲ RIBŲ PASIKEITIMUS
Aprašyti Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus (toliau – KŽSRP) galima
nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d.
Aprašant išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus įkeliama vietovės nuotrauka, vaizduojanti atliktą pakeitimą. Kiekvienam pakeitimui įkeliama viena nuotrauka, kurioje turi būti matomas pasikeitimas ir vietą padedantys nustatyti objektai (medžiai, kelias, upė, namas ir pan.);
Taip pat nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 1 d. galima aprašyti ir užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti;
Galimi KŽSRP aprašymai kontroliniuose žemės sklypuose
Tinkami paramai plotai:
bl1 – kontrolinis dirbamosios žemės sklypas (ariamoji žemė, ganykla, sodai ir uogynai)
Galimas KŽSRP
aprašymas bl1
Naujas kelias

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Atsiradus naujam pastoviam keliui;
Kai kelias yra natūroje, bet neišskirtas duomenų bazėje;

Naujas griovys

Atsiradus naujam grioviui;
Kai griovys yra natūroje, bet
neišskirtas duomenų bazėje;

Laikinai pravažiuotam keliui;
Kai kelias neturi pastovios konfigūracijos;
Kai kelio vėžėse natūroje nėra grunto (kelio
vėžėse žolinė danga);
Technologinės vėžės;
Kai kelias tik planuojamas;
Laikinai iškastam grioviui, kuris bus panaikintas;
Esant laikiniems melioracijos sistemos rekonstrukcijos darbams

Naujas vandens telkinys

Iškasus naują vandens telkinį;
Kai vandens telkinys yra natūroje,
bet neišskirtas duomenų bazėje;
Užsodinus miško ir dekoratyviniais medžiais;

Nauji užsodinti medžiai

Nauji savaime
užaugę medžiai /
krūmai
Šlapynė, pelkė

Kai medžiai/krūmai užaugę savaime;
Kai medžiai/krūmai yra natūroje,
bet neišskirti duomenų bazėje;
Kelis metus toj pačioj vietoj susidaranti šlapynė;
Kai dėl užmirkusio ploto nėra galimybės vykdyti jokios ūkinės
veiklos;
Kai šlapynė, pelkė yra natūroje,
bet neišskirta duomenų bazėje;

Natūraliai, dėl tam tikrų priežasčių susidariusioms šlapioms vietoms (po liūčių, sugedusios
melioracijos sistemos ir pan.);
Kai užsodinama vaismedžiais ir trumpos rotacijos želdiniais;
Kai nesusidaro medžių grupė (plote auga pavieniai medžiai);
Jei laukas blogos agrarinės būklės (nešienautas, neprižiūrėtas, apaugęs aukšta žole);
Jei laukas blogos agrarinės būklės (nešienautas, neprižiūrėtas, apaugęs aukšta žole) nors ir
yra pavienių krūmų ir medelių;
Laikinai susikaupęs vanduo, kai nėra apvažiavimo vėžių;
Priklausomai nuo metų laiko susidaranti – išnykstanti šlapynė, jų vietoje ūkinė veikla vykdoma;

Nauji pastatai

KŽS ribos nėra

Pastatyti ar statomi nauji (namas,
tvartas, garažas, sandėliukas, elektros pastotės, saulės kolektoriai
ir pan.) pastatai;
Esant pamatams;
Kai pastatai yra natūroje, bet
neišskirti duomenų bazėje;
Kai istorinė riba išnykusi;
Kai įdirbtas vientisas plotas;

Kai naujus pastatus tik planuojama statyti;

Kai žemės naudojimo ribos yra, plotas nevientisas, skiriasi dangos tipas;

bl1b - kontrolinis dirbamosios žemės sklypas (ariamoji žemė, ganykla, sodai ir uogynai), kuriame
praėjusiais metais nebuvo prašyta išmokų.
Galimas KŽSRP
aprašymas bl1b
Naujas kelias

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Atsiradus naujam pastoviam keliui;
Kai kelias yra natūroje, bet neišskirtas duomenų bazėje;

Naujas griovys

Atsiradus naujam grioviui;
Kai griovys yra natūroje, bet
neišskirtas duomenų bazėje;

Laikinai pravažiuotam keliui;
Kai kelias neturi pastovios konfigūracijos;
Kai kelio vėžėse natūroje nėra grunto (kelio
vėžėse žolinė danga);
Technologinės vėžės;
Kai kelias tik planuojamas;
Laikinai iškastam grioviui, kuris bus panaikintas;
Esant laikiniems melioracijos sistemos rekonstrukcijos darbams

Naujas vandens telkinys

Iškasus naują vandens telkinį;
Kai vandens telkinys yra natūroje,
bet neišskirtas duomenų bazėje;
Užsodinus miško ir dekoratyviniais medžiais;

Nauji užsodinti medžiai

Nauji savaime užaugę medžiai/krūmai
Šlapynė, pelkė

Nauji pastatai

Kai medžiai/krūmai užaugę savaime;
Kai medžiai/krūmai yra natūroje,
bet neišskirti duomenų bazėje;
Kelis metus toj pačioj vietoj susidaranti šlapynė;
Kai dėl užmirkusio ploto nėra galimybės vykdyti jokios ūkinės
veiklos;
Kai šlapynė, pelkė yra natūroje,
bet neišskirta duomenų bazėje;
Pastatyti ar statomi nauji (namas,
tvartas, garažas, sandėliukas, elektros pastotės, saulės kolektoriai
ir pan.) pastatai;
Esant pamatams;

Natūraliai, dėl tam tikrų priežasčių susidariusioms šlapioms vietoms (po liūčių, sugedusios melioracijos sistemos ir pan.);
Kai užsodinama vaismedžiais ir trumpos rotacijos želdiniais;
Kai nesusidaro medžių grupė (plote auga pavieniai medžiai);
Jei laukas blogos agrarinės būklės (nešienautas, neprižiūrėtas, apaugęs aukšta žole);
Jei laukas blogos agrarinės būklės (nešienautas, neprižiūrėtas, apaugęs aukšta žole) nors
ir yra pavienių krūmų ir medelių;
Laikinai susikaupęs vanduo, kai nėra apvažiavimo vėžių;
Priklausomai nuo metų laiko susidaranti – išnykstanti šlapynė, jų vietoje ūkinė veikla
vykdoma;

Kai naujus pastatus tik planuojama statyti;

KŽS ribos nėra
Visas arba dalis KŽS
ploto tinkamas paramai

Kai pastatai yra natūroje, bet
neišskirti duomenų bazėje;
Kai istorinė riba išnykusi;
Kai įdirbtas vientisas plotas;
Kai KŽS teritorija yra įdirbta arba
nušienauta (prižiūrėta) ir artimiausiais metais joje planuojama deklaruoti.;

Kai žemės naudojimo ribos yra, plotas nevientisas, skiriasi dangos tipas;
Kai plotas tinkamas paramai, tačiau jame nebus deklaruojama;

Netinkami paramai plotai:
bl2 - kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas miestuose
Galimas KŽSRP aprašymas bl2
Visas arba dalis KŽS
ploto tinkamas paramai

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Kai KŽS teritorija yra įdirbta
arba nušienauta (prižiūrėta) ir
artimiausiais metais joje planuojama deklaruoti;

Kai plotas tinkamas paramai, tačiau jame
nebus deklaruojama;

bl3 - kontrolinis miško žemės sklypas (miškai, medžių grupės, krūmynai ir pan.)
Galimas KŽSRP aprašymas bl3
Išrauti medžiai ir/arba
krūmai

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Kai natūroje iškirsti medžiai
ir/arba krūmai, išrauti kelmai ir
išvežti nupjauti medžiai bei
medžių liekanos;

Naujas kelias

Atsiradus naujam pastoviam
keliui;
Kai kelias yra natūroje, bet
neišskirtas duomenų bazėje;
Atsiradus naujam grioviui;
Kai griovys yra natūroje, bet
neišskirtas duomenų bazėje;
Iškasus naują vandens telkinį;
Kai vandens telkinys yra natūroje, bet neišskirtas duomenų
bazėje;
Pastatyti ar statomi nauji (namas, tvartas, garažas, sandėliukas, elektros pastotės, saulės
kolektoriai ir pan.) pastatai;
Esant pamatams;
Kai pastatai yra natūroje, bet
neišskirti duomenų bazėje;
Kai natūroje yra sodas ir/arba
vaismedžiai

Kai medžiai ir/arba krūmai bus išrauti ateityje;
Kai medžiai ir/arba krūmai iškirsti, tačiau
kirtavietė nesutvarkyta ir neparuošta žemės
ūkio veiklai;
Laikinai pravažiuotam keliui;
Kai kelias neturi pastovios konfigūracijos;
Kai yra technologinės vėžės;
Kai kelias tik planuojamas;
Laikinai iškastam grioviui, kuris bus panaikintas;

Naujas griovys

Naujas vandens telkinys

Nauji pastatai

Sodas, vaismedžiai

Natūraliai, dėl tam tikrų priežasčių susidariusioms šlapioms vietoms (po liūčių, sugedusios melioracijos sistemos ir pan.);
Kai naujus pastatus tik planuojama statyti;

Kai natūroje yra miško ir/arba dekoratyviniai želdiniai;

bl6 - kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas ne miestuose
Galimas KŽSRP aprašymas bl6
Pastato nėra

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Nėra nei pastato, nei pamatų;

Sodas, vaismedžiai

Kai natūroje yra prižiūrėti
sodų ir/arba vaismedžių plotai;
Kai KŽS teritorija yra įdirbta
arba nušienauta (prižiūrėta) ir
artimiausiais metais joje planuojama deklaruoti;

Kai tik planuojama pastatą nugriauti;
Kai likę pamatai;
Kai plotas neparuoštas žemės ūkio veiklai;
Kai natūroje yra miško ir/arba dekoratyviniai želdiniai;
Kai natūroje yra prižiūrimas namų valdos
plotas;
Kai plotas netinkamas žemės ūkio veiklai;

Visas arba dalis KŽS
ploto tinkamas paramai

bl9 - kontrolinis mišrus žemės sklypas (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.)
Galimas KŽSRP aprašymas bl9
Pelkės, šlapynės, karjero
nėra (KŽS plotas tinkamas paramai)

Naujas kelias

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Kai pelkė, šlapynė, karjeras išnyko;
Kai pasikeitė jų konfigūracija;
Kai buvo išskirti laikini objektai;
Atsiradus naujam pastoviam
keliui;
Kai kelias yra natūroje, bet
neišskirtas duomenų bazėje;

Kai pelkė, šlapynė, karjeras natūroje yra;
Kai pelkė, šlapynė priklausomai nuo metų
laiko susidaro – išnyksta, tačiau jų vietoje
neįmanoma vykdyti ūkines veiklos;

Naujas griovys

Atsiradus naujam grioviui;
Kai griovys yra natūroje, bet
neišskirtas duomenų bazėje;

Naujas vandens telkinys

Iškasus naują vandens telkinį;
Kai vandens telkinys yra natūroje, bet neišskirtas duomenų
bazėje;
Pastatyti ar statomi nauji (namas, tvartas, garažas, sandėliukas, elektros pastotės, saulės
kolektoriai ir pan.) pastatai;
Esant pamatams;
Kai pastatai yra natūroje, bet
neišskirti duomenų bazėje;

Nauji pastatai

Laikinai pravažiuotam keliui;
Kai kelias neturi pastovios konfigūracijos;
Kai kelio vėžėse natūroje nėra grunto (kelio
vėžėse žolinė danga);
Kai yra technologinės vėžės;
Kai kelias tik planuojamas;
Laikinai iškastam grioviui, kuris bus panaikintas;
Esant laikiniems melioracijos sistemos rekonstrukcijos darbams
Natūraliai, dėl tam tikrų priežasčių susidariusioms šlapioms vietoms (po liūčių, sugedusios melioracijos sistemos ir pan.);
Kai naujus pastatus tik planuojama statyti;

Kiti plotai (netinkami paramai):
gc – greitkelis, kelias su danga, kelias su danga be kieto pagrindo, gruntkelis, lauko ir miško kelias
Galimas KŽSRP aprašymas gc
Kelio nėra

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Kelias panaikintas (suartas);
Kai kelias neturi pastovios
konfigūracijos;

Kelias matomas, pravažiuojamas (vėžėse
grunto danga);
Kai kelią panaikinti planuojama ateityje;

Pasikeitė kelio konfigūracija

Kai kelio vėžėse natūroje nėra
grunto (kelio vėžėse žolinė
danga);
Kai duomenų bazėje išskirtos
technologinės vėžės;
Kai kelias išplatintas, susiaurintas pakeista jo vieta;

Kai kelio konfigūracija pasikeitė nežymiai;

gzp – geležinkelio sankasa
Galimas KŽSRP aprašymas gzp
Pasikeitusi geležinkelio
sankasos konfigūracija

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Pakeista geležinkelio sankasos
konfigūracija (nauja atšaka,
panaikinta sankasa);

Kai keisti geležinkelio sankasos konfigūraciją planuojama ateityje;

hc – upelis, griovys, kanalas
Galimas KŽSRP aprašymas hc
Griovio, upelio nėra
Pasikeitė griovio konfigūracija

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Griovys, upelis panaikintas
(sulygintas);
Kai griovys išplatintas, susiaurintas pakeista jo vieta;

Kai panaikinti griovį, upelį planuojama ateityje;
Kai griovio konfigūracija pasikeitė nežymiai;

Dedamas taškas

Nededamas taškas

Vandens telkinys panaikintas
(sulygintas, užpiltas);
Kai duomenų bazėje išskirtas
vandens telkinys yra šlapynė
ar pelkė;
Kai vandens telkinys padidintas ar sumažintas;

Kai panaikinti vandens telkinį planuojama
ateityje;

hd – vandens telkinys
Galimas KŽSRP aprašymas hd
Vandens telkinio nėra

Pasikeitusi vandens telkinio konfigūracija

Kai vandens telkinio konfigūracija pasikeitė
nežymiai;

Rekomendacijos:



Žymėti tik jau įvykusius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus.
Ant vieno KŽS nedėti daugiau nei vieno taško su tuo pačiu aprašymu.

1pav. Du taškai su vienodu aprašymu ant to paties objekto



Dėti tik tiek taškų, kiek reikalinga pasikeitimui identifikuoti.

2 pav. Pasikeitusi kelio konfigūracija
2 paveiksliuke padėti 4 taškai (du dėl pasikeitusios KŽS ribos ir du dėl naujo kelio), vietoj
kurių buvo galima uždėti vieną tašką su aprašymu „Naujas kelias“, kadangi kelias neišskirtas duomenų bazėje.


Pasikeitimą reikia nurodyti tiksliai KŽS ribose ir iš galimų pasikeitimų tipų sąrašo pasirinkti
konkretų atvejį atitinkantį apibūdinimą. Jei tašką dėsite netiksliai arba ant KŽS ribos, taško
aprašyme gali nebūti tinkamo pasirinkimo.

3 pav. Pasikeitimas - KŽS ribos nėra



3 paveiksliuke aprašytas pasikeitimas – KŽS ribos nėra. Gretimo KŽS ploto Gkodas – bl6,
kurio tinkamas paramai plotas lygus 0, todėl jie negali būti sujungti. Taigi galbūt taškas turėjo būti padėtas šiame KŽS (bl6) su aprašymu – „Visas arba dalis KŽS ploto tinkamas paramai“.
Nedėti perteklinių taškų, atkreipti dėmesį į kaimynų uždėtus taškus.

4 pav. Pertekliniai taškai



Aprašyti KŽSRP, pastebėjus paramai netinkamų plotų, neišskirtų duomenų bazėje.

5 pav. Duomenų bazėje neišskirtas pastatas


Nedėti taškų, kai vanduo susikaupęs laikinai, matomos pravažiavimo vėžės.

6 pav. Laikinai susikaupęs vanduo


Jei išnyko tik dalis pelkės, ant vieno objekto dėti tik vieną tašką (išskyrus atvejus, kai skiriasi taško aprašymas). Nuvažiavus į vietą bus išmatuotos pasikeitusios ribos.

7 pav. Taškai su vienodu aprašymu


Jei pastebėjote, kad per klaidą uždėjote kelis taškus, toje pačioje vietoje – ištrinkite juos.

8 pav. Palikti vieną tašką, aprašantį tą patį pasikeitimą

